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Asanta sana. Hartelijk dank allemaal voor 
de steun aan en de interesse in onze 

stichting Kids to School. Zonder jullie hulp 
kunnen we onze studenten en de Baobab 
Home niet helpen. Ook dit jaar ontvangen 

we daarom graag weer jullie steun. 
  
2018 is een goed jaar geweest voor Kids 
to School. In maart van dit jaar is 
Meryshel Gianan cum laude afgestudeerd 

voor haar bachelors Bussiness 
Administration. Morine Dwieno is 

afgestudeerd als verpleegkundige, Irene 
Saitoti heeft met credits haar bachelors in 

Bussiness Administration gehaald en 
Esther Partrobes  heeft haar studie 
rechten met een diploma afgerond.  
 

          
Meryshel                           Morine 
  

            
Irene                                 Esther 
 

In 2018 hebben we zeven nieuwe 

studenten in ons programma opgenomen, 
twee uit de Filippijnen en vijf uit Kenia. 
Meer over onze nieuwe studenten is 

verderop in deze nieuwsbrief te lezen. 
Over alle studenten kunt u natuurlijk 

lezen op de website van Kids to School: 
www.kids2school.info.  
  
Tien jaar Kids to school 
De stichting Kids to School bestaat tien 

jaar. Voor ons een goede gelegenheid om 
eens terug te kijken op wat we tot nu toe 

bereikt hebben. In totaal hebben 
negenendertig  jonge mensen gebruik 

gemaakt van de stichting en zij hebben 
hierdoor een studie kunnen volgen. Van 
deze negenendertig studenten hebben 

twee mensen de stichting voortijdig 
moeten verlaten, één omdat ze dubbel 

gesponsord werd en één omdat ze niet 
meer naar school ging zonder ons hierover 
te informeren. Negentien mensen zijn 

afgestudeerd en van hen weten we van in 
ieder geval vijftien mensen dat ze nu nu 

een betaalde baan hebben.  
De sponsorduur van de studenten varieert 

van één tot negen jaar. Een middelbare 
school kost per jaar 550 tot 600 Euro. De 
kosten voor een beroepsopleiding zijn 

tussen 1000 tot 3000 Euro per jaar.  
 

Het afgelopen jaar is Ans in totaal drie 
maanden in Tanzania en Kenya geweest. 
Ze heeft heel duidelijk ervaren hoe 

belangrijk het is goede contacten te 
hebben met mensen in de landen waar we 

werken. Dat geldt vooral voor Kenia omdat 
we daar de meeste studenten hebben, die 
op verschillende scholen zitten en 

verschillende opleidingen volgen. In Kenia 
werken we samen met een lokale 

adviesgroep: Local Advisory Counsil (LAC). 
Vijf vrijwilligers: Andrew, Nicholaus, Alice, 
Carole en Sr. Elizabeth staan ons met raad 

maar vooral met daad bij. Zij maken de 
eerste contacten met de studenten die hulp 

nodig hebben, zij coachen de studenten 
wanneer ze in ons programma zitten en 
samen met Sr. Elizabeth, de financiële 

vrouw in Kenia, zorgen ze voor een 
verantwoord financieel beleid in Kenia. In 

deze nieuwsbrief zien jullie de leden van de 
LAC op de foto’s.  
In Kenya werken we met drie organisatie 

samen, zij helpen ons en leren ons. Sinds 
2012 werken we samen met de Maasai 

Girls Education Funds (MGEF; 
www.maasaigirlseducationfund.org ), sinds 
2016 met Community Organisation and 

Training for Risk Reduction (COTRR; 
www.cotrr-africa.org  en sinds 2018 met 

Vijana Amani Pamoja (VAP; 
www.vijanaamanipamoja.org ). Vijana 

http://www.kids2school.info/
http://www.maasaigirlseducationfund.org/
http://www.cotrr-africa.org/
http://www.vijanaamanipamoja.org/
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Amani Pamoja is Swahili en betekent: 
Jeugd Vrede Samen.   

Vooral het contact met COTRR en VAP is 
intensief omdat we met deze organisaties 
heel direct samenwerken. Zij zijn van 

groot belang voor het aanbrengen van 
nieuwe studenten en het coachen van 

onze studenten. 
 
Om Kids to School in Tanzania goed te 

laten verlopen hebben we contact met 
The Baobab Home en de Steven Tito 

Academy. Tot nu toe hebben we in 
Tanzania alleen  lagere school kinderen 

gesponsord maar daarin zal in 2019 
verandering komen. In 2019 gaan we  
ook middelbare scholieren sponsoren.  

 
In de Filippijnen sponsoren we tot nu toe 

één of twee universiteitsstudenten. Dat 
loopt dankzij de hulp van Sr. Gemma en 
het directe contact met de studenten 

soepel.  
 

Steeds weer horen we dat het bijzondere 
van Kids to School is dat we na de 
middelbare school de studenten een kans 

geven om een beroepsopleiding te 
volgen. Bijzonder is ook dat we met 

vrijwilligers werken in de verschillende 
landen.  
  

Nieuws van onze studenten 
Zoals eerder in deze Nieuwsbrief al 

gezegd is zijn vier studenten dit jaar 
afgestudeerd. Twee studenten zijn 
geslaagd voor het eindexamen van de 

middelbare school en al de anderen zijn 
een nieuw schooljaar begonnen. In het 

kort beschrijven we hier de nieuwe 
studenten. Informatie over alle studenten 
kunnen jullie lezen op de website.  

 
De nieuwe studenten 

Mercy Njeri sponsoren we sinds juli 
2018. Andrew en Ans hebben de familie 
bezocht in november. Mercy woont in 

Muranga county. Ze is het oudste meisje 
in een gezin met vijf kindern. Haar vader 

is een paar jaar geleden overleden en 
haar moeder probeert nu met de verkoop 

van 2e hands kleren haar gezin te 
onderhouden. Het is onmogelijk om met 

haar inkomen voor Mercy de middelbare 
school te betalen.  
 

 
Bezoek aan de familie van Mercy. Van links naar 
rechts Mercy, de moeder van Mercy and Andrew, lid 
van LAC. 
 
Faith Muthoni sponsoren we sinds juli 

2018. Ze is 2e jaars studente farmacie. 
COTRR heeft haar middelbare school 

mogelijk gemaakt. Ans heeft haar leren 
kennen tijdens de studentendag in 
december 2018. Ze is een zeer 

enthousiaste en goede student. 
 

 
Studentendag:  Van links naar rechts Nellie, gast en 

vertegenwoordigster van COTRR, Faith, Andrew en 
Alice, contactpersoon van COTRR en lid van de LAC. 
 

Harriet Petronillah sponsoren we sinds 
september 2018. Ze is begonnen met een 

opleiding tot kleuterleidster. Met Sr. 
Elizabeth heeft Ans de grootmoeder en de 

oom van Harriet bezocht. Harriet is wees 
en gehandicapt geboren. Ze maakt gebruik 
van een beenprothese. Dankzij het Liliane 

fonds heeft ze de middelbare school 
kunnen volgen.  
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Bezoek aan de familie van Harriet. Van links naar 
rechts oom, oma, nichtje en Sr. Elizabeth, 
penningmeester KtS in Kenia. 

 

Lydia Awino zit sinds januari 2019 in 
ons programma. In 2017 hebben José en 
ik haar veel oudere broer in Loitokitok 

leren kennen. Lydia is wees. Ze heeft de 
lagere school eind 2017 afgesloten. Door 

gebrek aan geld kon ze na de lagere 
school niet naar een middelbare school. 

Dank zij Kids to School gaat ze nu naar 
de Middelbare school. 
 

Rose Wambui sponsoren we sinds 
januari 2019. Rose is een van de meiden 

die binnen VAP actief is. Ans heeft haar in 
november bij haar bezoek aan VAP leren 
kennen. Ze heeft in 2018 het certificaat 

interior design gehaald, ze is 
aanvoerdster van een damesvoetbalteam 

bij VAP en coacht een jongensteam. Kids 
to School geeft  haar de kans het Diploma 
in interior design te halen.   
 

 
Bezoek aan het voetbalteam waarin Rose speelt. 
Rose is de 2e rechts van Ans. 
 

Daniel Ndegwa sponsoren we sinds 
janauri 2019. Ans heeft kennis kunnen 
maken met Daniel en zijn familie tijdens 

haar verbrijf in Kenia eind 2018. Door de 
politieke ongeregelheden in 2008 heeft de 

familie alles verloren en proberen ze nu 
weer langzaam hun leven op te bouwen. 

Daniel is begonnen aan zijn studie IT. 
  

  
Bezoek aan de familie van Daniel. De tweede van 
links is Daniel 
 

 

 
 
 

 
 

 
Bericht van twee van onze studenten 
We zijn blij dat dit jaar twee studenten een 

bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief.  Dit 
keer schrijven Morine Dwino en Irene 

Saitoti.  
Morine is dit jaar afgestudeerd en is nu 
verpleegkundige. Ze heeft van 2012 t/m 

2018 in ons programma gezeten.  
 

Dit schrijft  Morine: 
Ik herinner me die dag nog heel goed. De 
dag waarop ik zo lang had gewacht kwam 

eindelijk: mijn eerste dag op de kostschool. 
Al mijn problemen waren eindelijk voorbij. 

De dagelijkse wandelingen naar school in 
de ochtend en terug in de avonduren, soms 
in zware regenval, soms stromen de 

rivieren zodanig over dat ik niet over kon 
steken, zonder eten naar school, en slechte 

lampen om ’ s avonds bij te lezen. Dit was 

John Louie Aspera spon-
soren we sinds september 
2018. John Louie zit op 

CEBU Normal University en 
studeert  voor leraar 

middelbare school met als 
hoofdvak Engels. De studie 

duurt 4 jaar. 

Michelle Genilan sponsoren 
we sinds september 2018. 
Michelle gaat naar de 

Universiteit van Iloilo en 
studeert Business 

Administratie met als 
hoofdvak Accounting . De 

studie duurt 4 jaar. 
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nu allemaal voorbij. Allemaal dankzij een 
sponsororganisatie die in het dorp kwam 

en kinderen van dagscholen naar 
kostscholen bracht. Het enige dat mijn 
vader moest doen, was een bedrag van 

4000 Kes (40 Euro) betalen en de rest 
van het schoolgeld werd door hen 

betaald. Deze hulp duurde echter niet 
lang vanwege het sponsoren van te veel 
kinderen. Ze haalden niet voldoende geld 

op. We waren weer terug bij af. Mijn 
moeder bleef maar naar de school komen 

om te vragen me te laten studeren. 
Vervolgens werd het schoolgeld 

verhoogd, ook al wisten ze heel goed dat 
mijn familie zo'n bedrag niet kon 
opbrengen. 

Naar de middelbare school gaan was zo'n 
strijd. Mijn vader had niet genoeg geld 

om mijn dagopleiding te betalen en dat 
wist ik al toen ik op de basisschool zat. 
Maar ik had één ding voor ogen, ik moest 

hem vertrouwen. Hij zou alles wat in zijn 
macht lag doen om me naar de 

middelbare school te zien gaan. Toen ik 
de lagere school had afgerond, deed hij 
alles, inclusief het praten met 

familieleden en uiteindelijk door Gods 
genade bood mijn tante aan om mijn 

schoolgeld in een dagschool te betalen. 
Na een aantal maanden belde 
Sr.Theodora (verantwoordelijk voor 

beurzen op de school) me op en het 
nieuws dat ze me gaf was als een droom. 

Er was een organisatie die vijf studenten 
wilde sponsoren die hard werkten en 
wiens ouders niet in staat waren om hun 

kosten te betalen. Ik was een van hen. Ik 
was zo blij en bleef maar zingen en 

zingen. God had mij een helper gestuurd. 
De helper was de stichting Kids to School. 
Sr. Mila kwam naar de school om ons te 

bezoeken. Ook Ans bracht een bezoek 
aan onze school in Raruowa. Eén keer per 

jaar bezochten we Nairobi om deel te 
nemen aan de jaarlijkse studentendag 
van Kids to School. Tijdens ons eerste 

bezoek ontmoetten we Ruud en Ans. Ik 
ontmoette ook andere studenten uit 

andere delen van het land die in dezelfde 
stichting zaten. 

Mijn eerste mentor was de heer Andrew, 
hij heeft veel moeite gedaan me de juiste 

weg te wijzen. We hebben veel samen 
meegemaakt. Later werd de heer Nicholas 
mijn mentor. Ik moet zeggen dat hij goed 

kan luisteren, hij heeft mij geadviseerd 
over de juiste keuzes. Hij was er voor mij 

toen ik hem het meest nodig had. 
Alles verliep vlot tot mijn derde jaar op de 
middelbare school toen verloor ik mijn 

moeder aan kanker, moge haar ziel in 
vrede rusten. Het was zo moeilijk voor mij 

om het verlies van mijn moeder aan te 
kunnen. De stichting steunde me samen 

met mijn leraren en familie. 
Na mijn eindexamen heb ik met steun van 
de Kids to School mijn computerpakket 

gedaan. Ik had zoveel geluk met deze 
organisatie omdat ze bereid waren om te 

betalen voor mijn opleiding, niet alleen op 
de middelbare school, maar ook voor 
verdere studies. Dit komt niet vaak voor. 

Toen mijn resultaten bekend waren, was ik 
een beetje teleurgesteld, ik had hogere 

cijfers verwacht. Mijn droom was altijd om 
arts te worden, maar daarvoor waren mijn 
cijfers te laag. 

Ik heb een studie Bachelor of Science in 
Agriculture aangevraagd bij een lokale 

universiteit, maar dat is niet gelukt.   
Toen stelde Sr. Mila voor dat ik haar een 
bezoek zou brengen om met  zuster Irene 

te praten. Zij adviseerde me om een 
verpleegopleiding te volgen op dezelfde 

school waarop zij nu zat. Zij zat op de 
Cicely McDonel School of Nursing. Ik was 
zo blij naar deze school te kunnen gaan. 

Het is een hele goede school met een gave 
leeromgeving, lekker eten en alles wat je 

maar kunt wensen.  
Ik had hoge verwachtingen. In de school 
waren er veel uitdagingen, zoals lange tijd 

staan tijdens practica en er was veel te 
doen in een korte tijd. Maar na verloop van 

tijd paste ik me aan. Ans en José 
bezochten me tijdens mijn eerste jaar en 
hoewel ik ze niet het hele ziekenhuis kon 

laten zien, voelde ik me geweldig en 
gezegend om ze op bezoek te hebben. Dit 

was zo'n geweldige motivatie omdat ik veel 
met José kon delen, zij is namelijk 
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verpleegster. Tijdens mijn tweede jaar 
paste de school ongevraagd de kosten 

aan omdat we nieuwe gebouwen hadden 
met betere studiezalen en hostels. De 
kosten stegen met 40%. Ik informeerde 

Andrew, mijn mentor op dat moment, en 
die bracht Kids to School op de hoogte 

bracht van de veranderingen. Mijn 
schoolgeld werd betaald tot het eind van 
de studie. 

In mijn derde jaar kreeg ik cholera en 
werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Bij 

ontslag was de ziekenhuisrekening te 
hoog geworden voor mijn familie om te 

betalen. Opnieuw kwam de stichting voor 
mij op en kwam er een aftrek in de 
rekening. De stichting was echter niet van 

plan te betalen. Eindelijk slaagde mijn 
familie er in 50.000 Kes op te halen en 

mijn klasgenoten brachten 78.000 Kes 
samen. Ik kan niet nalaten de 
inspanningen van de Andrew en Nicholas 

in deze tijd te noemen, want zij hebben 
hun tijd besteed om voor mij te pleiten. 

Ik zat voor mijn examens voor de 
verpleegkundigenraad en slaagde voor 
mijn examens. Het voelde zo goed om 

school af te maken en nu ben ik een 
gekwalificeerde verpleegster. 

Ans was aanwezig bij mijn afstuderen. Dit 
was zo'n eer en ik ben dankbaar dat ze 
die tijd heeft  genomen. Mijn vader was 

zo blij haar te ontmoeten, ook al hadden 
ze moeite om met elkaar te 

communiceren. Hij blijft me vertellen hoe 
aardig ze was. Hier sta ik nu met een 
diploma verpleging van de beste school 

van het land. Dit alles zou niet mogelijk 
zijn geweest zonder Kids to School. 

Ik ben dankbaar voor al jullie steun en 
ook voor het licht dat jullie in mijn familie 
gebracht hebben. Jullie hebben me zover 

gebracht. Ik kan nu voor mezelf zorgen, 
jullie hebben me gered  van een vroeg 

huwelijk en een vroege zwangerschap. 
Iedereen in mijn dorp is trots op me en 
het vertrouwen en de vreugde in het 

gezicht van mijn vader is niet te 
beschrijven. Dank jullie allemaal. 

Met vriendelijke groet, Morine. 
 

Irene Saitoti is dit jaar afgestudeerd in 
Bussines Management Ze heeft van 2009 

t/m 2017 in ons progranmma gezeten.  
 
Dit schrijft Irene: 

Ik vond mijn tweede familie in Kids to 
School. Het nemen van de  

verantwoordelijkheid voor iemand door als 
een ouder te zijn van een kind, waar je 
nooit van bent bevallen, is zeldzaam in de 

wereld van vandaag !!! 
Het begon in 2009 toen Kids to School 

begon te betalen voor mij om naar de 
middelbare school te kunnen gaan. Dit 

kwam op een moment dat we op het punt 
stonden mijn studie op te geven. Mijn 
ouders hadden een gewillig hart maar geen 

geld om mijn opleiding te betalen. Voor mij 
was het niet gemakkelijk om op te geven, 

ik zei dat ze langer moesten wachten 
totdat het echt niet langer mogelijk was. Ik 
bleef geloven in een oplossing. Elke 

student met wie ik op de laatste klas van 
de lagere school gezeten had, was al op de 

middelbare school. God gaf een helpende 
hand door Sr. Jocelyn Pecto, een van de 
stichters van  Kids to School. Ik ging naar 

Rombo Girls Secondary school. 
Na vier jaar slaagde ik, dat was in 2012. 

Kids to School was zo goed voor me en gaf 
me de mogelijkheid om naar de universiteit 
te gaan. In september 2013 ging ik naar de 

Kenya Methodist University en begon te 
studeren voor een diploma in Business 

Management. Die studie duurde 4 
semesters en het lukte me om de studie 
eind 2014 af te ronden en het diploma te 

halen met credits. De Foundation was blij 
met mijn prestatie. Ik ben een van de 

weinigen die gezegend is. In afwachting 
van het diploma, betaalde Kids to School 
mijn computerstudies in juni en augustus 

2015. 
Sept 2015 ontving ik het geweldige 

nieuws dat ik een vervolgopleiding kon 
beginnen. Ik schreef me in voor een 
bachelors in Business Administration 

(Finance Option) aan de Kenya Methodist 
University. Als onderdeel van het 

onderzoek is het vereist dat alle studenten 
een stage lopen van drie maanden. Ik deed 
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dit bij de Sanlam-verzekerings-
maatschappij en werkte er als een 

financieel manager bij kredietbeheer. De 
verzekeringsmaatschappij heeft een 
aanbevelingsbrief geschreven. Ik heb de 

studie afgesloten in september 2017. Ik 
ben 13 oktober 2018 officieel 

afgestudeerd met een tweede klas 
honours-upper division (in Nederland 
betekent dat dat je met een 7 á 8 

afstudeert). Momenteel ben ik op zoek 
naar een baan om mijn studie te 

gebruiken in het echte leven.  
Mijn vader is een gelukkige man. Hij weet 

dat ik hem en mijn broers en zussen zal 
helpen als er weer moeilijkheden zijn, 
omdat ik alles heb wat nodig is. Dit alles 

vanwege de Stichting Kids to School. 
Kids to School is mijn huis en mijn 

familie. Ans, als de voorzitter en als een 
moeder voor ons, is uniek. Ze is 
vastbesloten om alle kinderen na school 

gelukkig te zien en wil graag dat ze 
zelfstandige onafhankelijke mensen 

worden. Elk jaar op de jaarlijkse 
studentendag ontmoeten we 
gemotiveerde sprekers die ons 

aanmoedigen. 
José, jong en zeker. Jij bent iemand door 

wie ik gemotiveerd ben, door jouw 
verlangen om jonge mensen te helpen 
terwijl je zelf nog jong bent !! God zegene 

je ook!!! Bedankt José. 
Leden van de lokale adviesraad ook jullie 

wil ik niet vergeten. Jullie doen zoveel 
voor deze organisatie. God zegene jullie 
allemaal !!! 
Maasai Girls Education Fund, jullie 
maakten de reis gemakkelijker. Lucy en 

de organisatie, ik vond bij jullie een thuis. 
Moge God jullie blijven zegenen. 
Voor de kinderen of liever studenten: 

werk hard, pak de gelegenheid die je hebt 
gekregen aan als een ladder om je naar 

een ander niveau te brengen. Neem het 
niet als vanzelfsprekend aan. Doe zoals 
wordt geadviseerd door de mentoren en 

leiders en je leven in de organisatie 
verloopt soepeler. Alle goeds zussen en 

broers. 

We zijn gezegend omdat we de kans 
krijgen op een mooie toekomst, God 

zegene jullie allen. 
Heel erg bedankt Kids to School.  
Warme liefdevolle groeten 
Irene Solila Saitoti !! 
 

Bezoek aan Tanzania en Kenia  
Het afgelopen jaar is Ans drie maanden in 
Tanzania en Kenia geweest. Helaas kon 

José door haar Masterstudie geen tijd 
vrijnemen om mee te gaan.  

 
Tanzania 
Ans is met drie vrienden (To, René en 
Johanneke) in Tanzania geweest. Samen 
hebben ze de drie studenten bezocht die 

Kids to School daar sponsort en samen zijn 
ze twee weken in The Baobab home 

geweest waar ze geholpen hebben op de 
school en in de tuin.  
 

 
Bezoek aan het weeshuis in Lusotho waar Anna 
woont. Van links naar rechts René, Mama Enna 
(directeur van het weeshuis), Ans, To, Anna en 
Johanneke 
 
The Baobab Home 
 

 
Terri en de kinderen van het weeshuis 
 

The Baobab home groeit en wordt steeds 
meer zelfvoorzienend. De veestapel groeit, 
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de tuin gaat steeds beter en de Steven 
Tito Academy heeft nu 120 leerlingen. 

  

Bezoek aan de Baobab Home: hier een foto van de 

wekelijkse opening van de Steven Tito Academy. 
 

De STA is een officieel geregistreerde 

school met acht klassen. Alle acht 
studenten van klas 8 hebben de lagere 

school goed afgerond. Kids to school 
sponsort de school en het weeshuis. 

Bovendien sponsoren we twee kinderen 
Salama J en Nasra om naar de school te 
kunnen gaan. 
 

  
Bezoek aan de families van Nasra, links, en 

Salama, rechts.  
 

Nasra zit nu in groep 4 van de STA. 
Salama J heeft de lagere school 

afgesloten. Sinds kort sponsoren we vier 
kinderen, waaronder Salama J, om naar 
de middelbare school te kunnen gaan. 

Het schoolgeld wordt in Tanzania betaald 
door de overheid. Wij betalen 

kostschoolgeld en afhankelijk van de 
inkomsten van ouders verdere 
schoolbenodigdheden.  

 
Informatie over de Baobab Home en de 

Steven Tito Academy is te vinden op hun 
website: www.tzkids.org . 
 

 
Bezoek aan de Baobab home: hier een foto van de  
dagtrip met de kinderen van het weeshuis. 

 
 

Kenia 
In Kenia is Ans in Loitokitok en Nairobi 

geweest. In Lloitokitok heeft ze uitgebreid 
kennis kunnen maken met de Sr. Elizabeth, 

onze nieuwe fianciële vrouw in Kenia en in 
Narobi heeft Ans de contacten met COTTR 
en VAP verstevigd.  

Verder heeft Ans vanuit deze plaatsen 
nieuwe en oude studenten bezocht. Zie 

elders in deze nieuwsbrief. 
 
De jaarlijkse studentendag 2018 

Zoals elk jaar kijken we met zijn allen 
terug  op het afgelopen jaar. Dit jaar was 

er speciale aandacht voor het feit dat Kids 
to School in november 2018 10 jaar is 
geworden. We beginnen deze dag altijd 

met een voorstelrondje van alle 
aanwezigen, daarna hebben we een lunch 

en tijdens het middagprogramma 
bespreken we een bepaald onderwerp. Dit 
jaar was dat Life skills. De presentatie 

werd enthousiast gegeven door Herman 
Ojowi Aduol.  
 

http://www.tzkids.org/
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De aanwezigen van de  van de studentendag 2018 
 

 
De eerste twee mannelijke studenten, 1e van links 
Julius, 2e van links Elijah op de studentendag 
samen met Nicholaus, lid van de LAC. 
 

 
In het midden Carole, lid van de LAC, met naast 
haar van links naar rechts Rose, Christine, Lilian, 
Morine en Josephine . 
 

De stichting Kids to School 
Het bestuur in Nederland heeft dit jaar 

afscheid moeten nemen van onze 
penningmeester Peter van den Berg. 

Peter is bijna drie jaar actief geweest. 
Peter heel harte bedankt voor jouw 
bijdrage aan Kids to School.  

Ans heeft in Loitokitok kennis gemaakt 
met Caroline Houben uit Alkmaar. Zij zal 

in april 2019 het penningmeesterschap 
over nemen van Peter. We wensen haar 
veel succes en hopen op een goede 

samenwerking.  
Omdat Sr. Milaluna vertrokken is uit 

Kenia zijn we druk bezig geweest een 
nieuwe financiële vrouw in Kenia te 

vinden. Dit is gelukt. Sinds april 2018 is Sr. 
Elizabeth actief binnen Kids to School. 

Welkom Sr. Elizabeth, we hopen op een 
goede samenwerking met je.  
 

Hoe te helpen? 
Zowel voor ons Studentenproject als de 

The Baobab Home geldt dat ze via de 
Stichting Kids to School gesteund kunnen 
worden. 
Het bankrekeningnummer (Triodosbank) 
is: NL38 TRIO 0786 8391 04 t.n.v. 

Stichting Kids to School in Utrecht. 
Vermeld duidelijk welk project je wilt 

sponsoren. The Baobab Home kan ook 
direct via de website van The Baobab 
Home (www.tzkids.org) gesteund worden. 

Kids to School heeft de ANBI status. 
Donaties aan onze stichting kunnen als gift 

van de belasting afgetrokken worden. 
  
Voor verder informatie kunnen jullie 
contact opnemen met Ans Groener 

ans.groener@planet.nl of José Boerrigter 
joseboerrigter@hotmail.com.   
  
Veel groeten. 

Namens het bestuur van Kids to School 
Ans Groener, voorzitter 
José Boerrigter, secretaris 


